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BØRSA MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Aud Eikli Meistad

BUVIK MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Aslaug Jellum

SKAUN MENIGHET
Leder menighetsrådet:
Jon B. Husby

SKAUN KIRKELIGE FELLESRÅD

Dette skjedde som et direkte resultat av det politiske forliket som ble inngått 10.
april 2008 om statens forhold til Den norske kirke. Dersom kirken skal få overført større myndighet til de kirkelige organ forutsetter det nemlig at demokratiet
styrkes, sier våre folkevalgte.
Nå kan en jo stille spørsmål ved hvor udemokratisk kirka vår egentlig er i forhold til andre organ i samfunnet. Dersom en går nøye etter i prosessene, er
det ikke sikkert at det står så mye bedre til med demokratiet andre steder heller. Likevel ønsker vi jo alle, at flest mulig skal være med å stemme frem gode
kandidater til menighetsråd og bispedømmeråd.
Kirkevalget 2009 legger derfor opp til en bredere valgprosess en det som har
skjedd ved tidligere valg.
Det nye i år er blant annet at det gjøres forsøk med valg under stortingsvalget.
14.september. Valget skal skje i et tilstøtende lokale, slik at det blir lett for alle å
avgi sin stemme. Det er også åpnet for at unge ned til 15 år har stemmerett.
Nå er derfor menighetsrådene allerede i gang med å nedsette nominasjonskomiteer og valgstyrer. Og i bispedømmet gjennomføres det kurs om de nye
valgordningene. Regler og mer informasjon vil komme også ut i menighetsbladet. Det som nå er viktig er at nominasjonskomiteene får mange og gode
kandidater å velge mellom. Vi trenger mennesker som er villig til å ta et tak for
kirka si lokalt, men også være med på bispedømmeplan og i nasjonal sammenheng. Mange har den erfaring at når de første er kommet inn i et menighetsråd, ja så opplever de oppgavene sine som gode og meningsfylte. Det er
faktisk både lærerikt og morsomt å være med å engasjere seg i kirka vår. Vi
trenger et bredt spekter av mennesker å velge mellom, mennesker som representerer hele det store kirkelandskapet, unge og eldre, kvinner og menn.

”En eller annen gang er det jo slik at vi trenger kirka alle sammen, derfor vil jeg
også ta et tak” var det noen som sa. Derfor håper vi at du svarer ja dersom du
blir spurt om å stille på en liste. Nå er det kanskje din tur til å ta utfordringen,
og til å bli litt mer kjent med livet i en menighet og engasjere deg.
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Oppussing i
Børsa kirke
Mandag 29. september startet siste
del av oppussingen i Børsa kirke.
Veggene i kirkerommet og galleri,
vinduskarmer og dørkarmer er blitt
malt av MTG Orkanger. Siste strøk ble
lagt den 23. oktober. Midler som er
innsamlet er brukt på oppussingen.
Vi er ikke kommet helt i mål. Det er
fortsatt ønskelig å male benkene,
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prekestol, altertavle, alterring og ny
antemensale. Pengene som kommer
inn på salg av boken ”Børsa kirke 150
år” vil fortsatt gå inn på innsamlingskontoen og det er fortsatt anledning til
å gi penger som vil gå til oppussing.
Odd Einar Grandetrø har malt barnemøblene som Menighetsrådet kjøpte
inn av penger som ble gitt av kirkeforeningen.

Inger Berg, Kirkeverge

Min tro
Navn: Birgit Frengstad
Alder: 52 år
Yrke: Avdelingsleder ved
Buvik skole
1. Hva gir livet ditt mening?
Å holde på med meningsfylte ting!
Å gjøre noe sammen med mann og
barn gir mening, og å se barna
vokse opp og utvikle seg til voksne
mennesker.
Gjennom jobben min får jeg arbeide
med både barn og voksne i en
meningsfylt sammenheng.
Som lokalpolitiker, medlem i Buvik
Menighetsråd og Skaun Kirkelige
Fellesråd lærer jeg utrolig mye og
det er meningsfylt i den forstand at
jeg får være med å utvikle kommunen og kirka vår.
Samvær med gode venner, en skitur
i flott natur og å holde på med ting
jeg liker, gir også mening.
Kirka har også en viktig plass i livet
mitt. Der finner jeg ro og ettertanke.
Og undring i møtet med det hellige.
2. Har Gud betydning for livet ditt?
For meg er Gud først og fremst
Skaperen. Kraften.
I møtet med Skaperverket blir vi
mennesker så små. Alle skapninger
har sin plass og sin betydning. Alle
er like verdifulle!
Derfor må vi ha respekt for hverandre og søke å gi alle en mulighet
til et godt liv.

Dåpshilsner
Menighetene i Skaun ønsker at alle
barn skal få en hilsen fra menighetene på sin dåpsdag, på ett-, to- og
treårsdagen. De som ble døpt for
fire år siden, får en bok i kirken. I
over 10 år har vi hatt en slik ordning.
Det kommer mange unge familier
flyttende hit, og det er ikke alltid vi
får med oss det. Dersom dere har
en mistanke om at ikke alle medlemslister er oppdaterte og ønsker
at barnet deres skal få en slik hilsen, ring kirkekontoret på tlf.
72863151 og oppgi navn, adresse
og dåpsdag på barnet.

3. Hvilke tanker har du om Jesus?
Jeg har vokst opp med både søndagsskole og en god porsjon
kristendomsundervisning på barneskolen. Derfor har denne oppdragelsen gitt med et "bakteppe" som
jeg henter mine holdninger og
verdier fra.
Jesus er et stort forbilde. Hans budskap er fortsatt aktuelt: Elsk dine
fiender! Så enkelt, men likevel så
vanskelig. Det krever mye mot å
elske sine fiender, og noen ganger
kan det virke nyttesløst. Men på
lang sikt er det løsningen på det
meste av store og små konflikter i
verden. Nelson Mandela våget å tro
at det nyttet. Mens andre tror mer
på våpen....

4. Hva tror du om et liv etter
døden
Jeg har ikke så mange tanker om et
liv etter døden. Jeg tror at livet er en
gave vi må forvalte på beste vis. Vi
må bruke våre evner og anlegg slik
at det blir til glede for oss selv og for
andre.

Børsa Søndagsskole
Bor du i Børsaområdet, og har lyst til å bli med på søndagsskolen?
På søndagsskolen blir du kjent med bibelfortellingene gjennom:
• Leik og aktiviteter
• Drama, sang og musikk
• Hørespill og film
• Alle sansene dine!
Vi møtes på Børsa bedehus fra kl 11-12 søndager etter oppsatt plan (se
annet sted i bladet).
Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!

Hilsen Møyfrid, Line, Ann Karin og Liv Randi

Prestetjenesten i Skaun våren 2009
På grunn av sykdom og liten
bemanning ved bispekontoret har
sokneprest Ellinggard sagt ja til å
gjøre en del mer av tjenesten ved
kontoret denne våren. Han reduserer derfor sin stilling med ca. 80 %
fra januar til ut mai. Det vil si at han
har ca. en gudstjeneste per måned,
sitter i Skaun og Børsa menighetsråd, og i Skaun kirkelige fellesråd.
De andre tjenestene vil Kyrre Kimo
og Jostein Malum ta seg av. Kimo
er lærerutdannet og bor i Eggkleiva.
Han har tidligere gjort tjeneste som

kateket i Byåsen. Kimo vil ha all
undervisning med konfirmantene i
Børsa, og hjelpe til ved annet menighetsarbeid og en del gudstjenester. Malum er pensjonert sogneprest
og bor i Trondheim på Kattem. Han
vil ha en gudstjeneste i måneden,
ha det meste av gravferdene i
Ellinggards tjenesteuker og han vil
ha en god del institusjonsandakter.
Vi ønsker dem begge velkommen til
oss, og oppfordrer menigheten om
at de blir tatt med i forbønn.
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LysVåken
5.klassinger overnattet i Børsa kirke
Dette markerte avslutningen på forsøksperioden for kirkens trosopplæringsprosjekt. Det deltok over 50 000 barn over hele landet.
I Børsa kirke deltok 17 barn fra hele kommunen. Barna laget advents-krans,
stjernehimmel som ble satt opp over soveplassen og fine engler. Ellers var det
tårnsafari i klokkertårnet og kirkevandring. Barna spiste pizza om kvelden og
når de la seg ble det lest godnatthistorier.
De lærte også LysVåken sangen med bevegelser til. Det ble ikke ro med en
gang når de skulle legge seg, men ca kl. 02:00 sov de fleste.
Om morgene ble alle vekket av organist Jørgen, og så var det frokost, rydding
og mere øving, før vi
feiret gudstjeneste
sammen.
Vi som var med opplevde en kjempefin og
meningsfull kveld og
natt sammen med
barna, og vi feiret en
fin gudstjeneste
sammen.
Takk til alle som hjalp
til, og kanskje vi prøver
å få til et lignende opplegg til neste år.
Stein
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Hilsen fra Mali
Lise Eikeland Fossli, Det Norske
Misjonsselskaps lærer i Mali,
Vest-Afrika

betyr hvit. Guttene gjeter
dyrene rundt omkring i
gatene, og jentene er ikke
store før de kommer med
baljer med klær eller vann
på hodet. Den eneste leken jeg har sett så langt, er
det klassiske dekket som
guttene triller av gårde ved
hjelp av trepinner.
Mødrene er utrolig flotte i
sine vakre fargerike klær
med en unge bundet på
ryggen og ofte en til i magen.
Barnedødeligheten er enormt høy.
På landsbygda i denne regionen er
den anslått til ca 75%. Jeg har vært i
kristen barnedåp og i muslimske
barnerakingsfester. Det er tøft å
holde disse søte, velskapte barna
og samtidig vite om oddsene deres
for å vokse opp. Du lever nært både
livet og døden i Mali.

Fra skolen i Sevare
lokale kristne menigheten er ikke
stor, men preges av samhold og et
spennende kulturelt og språklig
mangfold. Hver søndag morgen
møtes fulanere, nigerianere, beninere og nordmenn til gudstjeneste i
den lille enkle kirken som består av
oppmurte jordvegger delvis dekket
med et stråtak. Under gudstjenesten sitter vi på matter på bakken;
mennene på høyre side og kvinnene på venstre. Med sang og liturgi
på fulani, blir det hele ganske
eksotisk. Det planlegges bygging av
nytt kirkebygg, og kollekten er med
på å finansiere kjøp av tomt.

Jeg bor i byen Sevare som har
anslagsvis 40 000 innbyggere og
som er en forstad til regionsenteret
Mopti med ca 100 000. Foruten
mennesker og dyr, preges bybildet
av håndkjerrer, sykler og mopeder.
Bilene som finnes,
hadde vi nok ikke en
gang fått utbetalt vrakpant for i Norge.
Handling foregår på
markedet der bodene
står tett i tett. Alt selges
her. I tillegg sitter folk
Innen bistand har MELMs bidrag
langs veien med varene
gått til brønnboring, matvaresikkersine, så det er egentlig
het gjennom oppbygging av kornbare å stoppe når du
lagere og flere landsbyprosjekt mot
ser egg, poteter, melonomskjæring. Et av disse omskjærer, vaskebaljer eller noe
Den midlertidige kirken i Sevare.
ingsprosjektene ble avsluttet og vidannet du trenger. Litt etter
ere drift overført til de lokale myndlitt har jeg lært meg kodene på
ighetene fra nyttår 09. Her virker det
Den Norske Skolen i Sevare har
både priser, pruting og takt og tone. dette skoleåret 4 elever fordelt på
som om MELM har lyktes med lokal
Folk i Mali er fantastisk vennlige,
forankring og ansvarliggjøring som
2., 4., 6. og 8.klassetrinn, og to lærhjelpsomme og blide! Dessuten så
ere. Trivselsfaktoren er høy både for er et viktig prinsipp i alt bistandsarhilser man hele tiden, og med det
beid.
elever og lærere!
menes håndhilsing med tilhørende
Min arbeidsgiver, Det Norske
utveksling av spørsmål om helse og Misjonsselskap, har
familie.
både evangelisering
Den siste FN-indeksen viser at Mali og bistand som satser verdens tredje fattigste land.
ningsområder. NMS
Her er det naturalhusholdning som
samarbeider med flere
rår. Jeg bor som nevnt i en ganske
andre misjoner og samstor by, men alle naboene har esler, arbeidskirker i Norge,
geiter, sauer og høner. Folk flest bor Benin og Nigeria under
i lave, små banko-hus, og noen bor
navnet Den Evangelisk
i stråhytter. Banko-husene er bygd
Lutherske Misjon i Mali
av mursteiner laget av sand, jord og – på fransk ”MELM”.
kumøkk. I regntida sover folk inne
Evangeliseringsarbeidet
på matter på golvet, men ellers
foregår blant fulanerne, I Nigerdeltaet vasker kvinnene klær side om side
foregår alt utendørs. Ungene løper
et stolt halvnomadefolk
med nabokona som henter drikkevann og
mer eller mindre påkledd rundt
med sterke røtter i store
ungene som vasker seg.
overalt, og roper ”tobabo” som
deler av Vest-Afrika. Den
Dyr og mennesker gjør sitt fornødende her.
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Nye medarbeidere i Skaun
nytte, etter at han kjøpte eit ikkje
aldeles nytt hus, og byrja det ørlille
prosjektet med å pusse opp det.
Men det er i alle fall nyttig å kunne
begge deler. Han kan også forskjellige andre ting som han
kanskje kan få bruk for desse
månedane han skal vikariere for
Stein, i Børsa menighet. Vi ønsker
han lykke til med arbeidet!

Vikarpresten
Mange har alt stiftet et hyggelig
bekjentskap med prost Jostein
Malum. Han er nå pensjonist,
men vikarierer i Stein Ellinggards
fravær denne våren.
Jostein Malum tjenestegjorde sist
som prost i Heimdal prosti, før det
var han mange år i Melhus, og før
det igjen har han vært prest bl.a. i
Rennebu. Jostein blir hos oss hele
våren, med siste gudstjeneste 17.
mai. Velkommen til Skaun!

Vikar Kyrre
Først og fremst må vi øve litt på
navnet. Kyrre med rein k –y- lyd,
som i kyrie for eksempel, og ikkje
chyrre, som veldig mange har
veldig lyst å kalle han. Kyrre er tilsett som vikar for Stein Ellinggard i
50% stilling ut mai. Kyrre er født
og oppvokst i Trondheim og har
etter nokre år som sunnmøring
blitt trønder igjen. Men fortsatt
kan han snakke barnesunnmøring som vi kallar det, og det er
som kjent ein veldig nyttig eigenskap…( ååå? Visste du ikkje det?)
Han er gift og har 3 born i alderen
1-10 år. I 2003 var studietida i
hovudsak over (bortsett frå ei
ørlita hovudfagsoppgåve, men
den skal ikkje nevnast i offentleg
forum så hysj, hysj) og sidan då
har han jobba som vikar i ymse

stillingar rundt i området her..
Barnehageonkel, lærar både i
barneskule og vidaregåande, fjøsrøkter, vaktmeister, menighetspedagog, kateket og nattevakt for å
nevne noko… Alt for at familien skal
få fortsette å bu i det kjære huset sitt
i idylliske Ribygda. Han trivast godt
både saman med store og små,
anten dei luktar ku eller ikkje, og har
med andre ord ein del ulike erfaringar. Visste du for eksempel at kyr
har personlegheit og stundom
mobbar og slenger skit om (på)
kvarandre?
Gitar er tingen for Kyrre. Spele gitar
er supert og der fins ein del rundt i
huset. Lille Julie ser seg rundt på
soveromet, peikar på gitarane og
seier mer, mer, mer. Snekring er òg
ei stor interesse. Snekringa har
kanskje godt litt over frå å vere til
hygge, til å for det meste vere til
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Sokneprest Stein Ellinggard runder 50 år

Trøste og bære!
Omtrent så langt nord du kan
komme uten å bli våt på beina, ytterst i havgapet på Finnmarkskysten, der ble han født en vårdag i
1959.
- Den nordnorske naturen har
formet meg: havet, været, men
også folket der nord. Når jeg setter
på ei plate med Tove Karoline
Knutsen og Arvid Hansen faller ting
på plass. Og når jeg får en hammer eller sag i handa og kan forme i
tre, da slapper jeg av. Det sier
snekkersønn og sokneprest Stein
Ellinggard som fyller 50 år i disse
dager. Han har brukt de siste feriene til å snekre hytte på Fagerhaug
i Oppdal. - Joda, trøndere er greie
de også, men det tar tid å komme
innpå dem. Men jeg trives i Skaun,
når familien har det bra har jeg det
bra.
- Du har blitt her i 17 år,
blir du ikke lei?
- Periodevis har det vært tungt, jeg
skulle ønske kirka hadde bedre vilkår i kommunen. Og så er det litt
trist at så få finner veien til kirka,
spesielt i Buvika og Skaun. Jeg føler
jeg har så mye å by på, et fantastisk evangelium. Tenk så flott gudstjenesten og salmene er på f. eks.
første påskedag!
Han kunne ha vært musiker, han
kunne ha vært sivilingeniør, men
han ble prest. – Jeg hadde fått
plass på maskinlinja på NTH, men
dro til Oslo og MF i stedet. Egentlig
har jeg ingen kristen bakgrunn, troen dannet seg gradvis i tenårene,
på ungdomsskolen på Senja og på
gymnaset på Finnsnes. Ten-singbevegelsen var på sitt sterkeste, og
jeg spilte gitar i Ten-sing-koret
Action. Ungdomslederne var utrolig
viktige for meg. Tiden som ettåring i
Kristiansund var også avgjørende
for valg av yrke. Jeg ble tatt så godt
imot, og fikk lyst til å arbeide i en
menighet. Også her var det gode
forbilder, og det var prosten som

anbefalte Menighetsfakultetet for
meg.
- Musikken har fulgt deg hele
tiden?
- Ja, jag har spilt og sunget i
mange sammenhenger. På MF
hadde vi kristenrockgruppa
Barabbas der min fremtidige kone
Kirstin var vokalist. Vi dro rundt i en
gammel buss og spilte for ungdommer over hele Sør-Norge. Ellers
har vi laget mange kor,
Gjennomtrekk, Noas Ark og
Munn&Mæle. I Buvika hadde vi en
periode Familiemusikken. Jeg har
alltid likt å synge, og synger fremdeles mye, også i begravelser og
bryllup.
- Kirka er i stadig forandring,
hvordan opplever du selv den nye
liturgien?
- Det er greit med fornyelse, men
ikke for forandringens egen skyld.
Det må være fordi nye generasjoner må nås på nye måter, liturgien
må angå folk. Gudstjenesten skal
berøre, være livsnær. Jeg setter
mer og mer pris på liturgi, derfor er
jeg spent på hvilke deler som vil
overleve den første sødmens
begeistring. Hva er levedyktig i
lengden? Hva er bærekraftig? Det
er de unge i kirka som har tatt initiativet til den nye liturgien, og den
må fungere for dem, de er de som
er framtida for kirka.
- Ja, har folkekirka noen framtid?
- Absolutt. Kirka har et sterkt grep
om folk, spesielt på landsbygda.
Utfordringen er rekruttering til kirkelig stillinger. Det er ikke så kult å bli
prest lenger. I Nidaros har vi for tida
19 ledige stillinger.
- Men hva med splittelser og
uenighet i viktige spørsmål?
- Det er avhengig av vår toleranse.
Jeg tror ikke homofilisaken vil splitte
kirka, det må den ikke få lov til. Den
må ikke få overskygge det viktigste,

evangeliet. Kirka vil stå og falle
med om vi greier å forkynne Jesus,
en person som utfordrer oss og
som vi kan bli glad i.
- Hva er kirkas utfordringer
framover?
- Kirka har en stor misjon i å møte
mennesker i vanskelige situasjoner.
Dette blir stadig viktigere framover.
Før var det mest ”lede og lære”, nå
er det mest ”trøste og bære”.
Og nettopp det er han god til, 50åringen som for tiden har trått støttende til for å hjelpe bispekontoret i
Trondheim denne våren. Men den
29. mars inviterer han til kirkekaffe
etter gudstjenesten i Børsa.
Gratulerer med dagen!

RHo

Faktarute:
Født i Gamvik i Finnmark
30. mars 1959
Yngst av 3 søsken
To år gammel til Senja i Troms
Gymnas på Finnsnes
Ungdomsarbeider ”Ettåring” i
Kristiansund
Menighetsfakultetet i Oslo
Ordinert til prest i Lenvik kirke,
Finnsnes 1986
Garnisonskapellan Heggelia
Feltprest Ørlandet flystasjon i 4 år
Sokneprest i Skaun fra 1992
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Aktivitetskalenderen våren 2009
"For oss over 60"
Dato
30.01
27.02
27.03
22.04
05.06

Tid
15.00
15.00
15.00
15.30
09.00

Arrangement
Sted
"For oss over 60" Børsa bedehus
"For oss over 60" Børsa bedehus
"For oss over 60" Børsa bedehus
"For oss over 60" Fredly f.h.skole
Dagstur.
Avreise fra ICA

Lovsangssamlinger
Arrangeres av Cellegruppa og holdes på Fredly
Folkehøyskole. Stikkord for samlingen:
•
Lovsang
•
Nattverd
•
Gymsal for barna

Småfellesskap
Ønsker du å være med i småfellesskap? Vi kan kanskje
hjelpe deg - kontakt Kristin Stormo på 93 68 79 50

Børsa søndagsskole våren 2009
Kjelleren på Børsa bedehus kl.11-12
11. januar
Vanlig søndagsskole
25. januar
Familiegudstjeneste i Børsa kirke
8. februar
Vanlig søndagsskole
1. mars
Vanlig søndagsskole
15. mars
Vanlig søndagsskole
29.mars
Vanlig søndagsskole
26.april
Ballongfest på bedehuset
sammen med søndagsskolene i
Buvik og Eggkleiva

22.02
27.02
01.03
12.03
22.03
13.04
19.04
23.04
10.05
17.05
28.05
14.06

17:00
15:00
17:00
19:30
17:00
17:00
17:00
19:30
17:00
17:00
19:30
11:00

24-28.06

Lovsangssamling
For oss over 60
Søndagstreff
Bibelundervisning
Søndagstreff
Lovsangssamling
Søndagstreff
Bibelundervisning
Lovsangssamling
Nasjonalfest
Bibelundervisning
Skaperverkets dag
Sommeravslutning med menigheten
Generalforsamling i Trondheim

Alle barn fra 3 år og oppover er hjertelig velkommen!

Hilsen Børsa Søndagsskole
v/ Møyfrid Halgunset, Line Saltbones,
Ann Karin Høyland og Liv Randi Snekvik

Børsa normisjon
Søndagstreff
Dette er samlingen for storfellesskapet
– for alle generasjoner. Vi møtes på
Børsa bedehus. Her er det eget
barneopplegg og undervisning for
voksne, vi synger sammen og avslutter med felles kveldsmat.
Gjennomgangstemaet for søndagstreffene vil denne
våren være ”Der det nye livet lever”. Gjennom ulike innfallsvinkler ønsker vi å fokusere på livet med han som er
”livets kilde” (salme 36).
Bibelundervisning
Foregår i kjelleren på Børsa bedehus. Vi ønsker å undervise systematisk og grundig, tankevekkende og oppmuntrende. En enkel servering hører med.
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Thunder er en kristen ungdomsklubb fra 8 klasse til ut
videregående. Klubben er en del av Børsa menighets
ungdomsarbeid, men vi samler ungdom fra hele kommunen. På vanlige klubbkvelder starter vi med en
andakt, etterpå har vi ulike spill, prater og spiser pizza.
Annenhver onsdag er det temakveld. Vi samles kl 19 i
kjelleren på Børsa bedehus.
25. feb
Vanlig klubb
11. mar
Utekveld
25. mar
Vanlig klubb
15. apr
LaserX
29. apr
Vanlig klubb
13. mai
Karaokekveld
27.mai
Vanlig klubb
10. jun
Avslutning
I tillegg planlegger vi en weekendtur i mai/juni. Følg
med på nettsidene våre www.u-klubben.tk

Buvik søndagsskole skal ha en pause til over
sommeren.

Slekters gang
DØPTE
Skaun
16.11 Oda Eriksen Svee
30.12 Aiva Ilona Berntsen Løkås
18.01 Lina Kvidal
Børsa
30.11 Sander Johansen Rosvold
Kristian-André Berg Augdal
28.12 Even Sæten Fjeldbo (døpt i
Elverum kirke)
25.01 Tord Meistad Grandetrø
Emma Iversen Antonsen
Kristoffer Barstad
Buvik
16.11 Linnea Kjensteberg (døpt i
Sletta kirke)
23.11 Iver Heksem Leraand
07.12 Maren Estenstad Riaunet
Noah Alexander Østmark
Sivertsen
Sarah Chanelle Huse (døpt i
Stiklestad kirke)
11.01 Johannes Rambech Enger

TAKK!
Pasienter og personalet ved
Rossvollheimen takker hjertligst for gaver gitt i 2008
ved

11.01 Erik Skogstad
Hanne Onsøien Roten

DØDE
Skaun
14.11 Helge Næve f 1916
02.12 Audhild Wenn f 1945
12.12 Anders Bjørgum f 1912
Børsa
13.11 Jens Onsøien f 1935
19.11 Kjell Jørgen Juul f 1949
26.11 Sivert Skjetne f 1924
13.12 Harald Rosvold f 1965
(Lademoen kirkegård)
24.12 Arne Svein Grandetrø f 1921
06.01 Henny Sandstad f 1928
Buvik
09.11
13.11
13.12
24.12

Kari Haugum f 1913
Ingvar Hammer f 1924
Marit Irene Stålem f 1959
Sverre Rottem f 1919
(Rottem kirkegård)
16.01 Merete Olsen f 1965
17.01 Ludvik Snøfugl f 1915

!
r
e Din nærbutikk
g
in i blomster og gaver!
r
b
i
V
Åpent

10-19 (18)

Inspirea
blomster • gaver • klær

Prix-bygget, Buvika. Tlf 72865390

Stein Nyutstumo
Ingeborg Rian
Olav Willmann
Kari Kufaas
Helene Syrstad
Perly Eggen
Karen Marie Fallan
Helge Næve
Kari Haugum
Ingvar Hammer og
Sivert Skjetne sin bortgang.
Styrer
Hjertelig takk for all deltakelse ved Audhild Wenn sin
bortgang. Takk for alle gaver gitt til Skaun kirkes
blomsterfond, i alt kr 8.200,Lars og Marit, Kirsten, Odd.

Sang og musikkkveld i Børsa
Søndag 8. mars kl 19.
Ungdomskoret
«Join Us»
deltar m.fl.
Mye allsang.
Velkommen
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Andakten

Pynt og steiner
på gravsted

Med begge bena plantet på bakken
av Line Krutvik Saltbones
Nyttårsforsetter kan gi en motivasjon til
å nå nye mål eller kjennes som en
byrde. Å trene regelmessig har vært
mitt nyttårsforsett de siste syv årene.
Så også i år. Helt til jeg leste Kristin
Gunleiksruds tanker om temaet i avisen Vårt Land på nyåret. Konklusjonen
hennes var: Jeg er bra nok. Disse ordene vil jeg også ta med meg inn i det
nye året. Jeg er bra nok.
Vi mennesker har det med å streve
etter å bli bedre. Selv om min streben
dette året skal være å få lov til å føle
meg bra nok, har jeg behov for og
lengsel etter å ha Jesus i mitt liv. Jesus
spør ikke om hvor mye og om hvor
ofte. Hos Jesus får jeg komme med
hele meg, om jeg føler meg liten og
grå eller som det naturlige midtpunkt,
om jeg er trygg eller tvilende.
I søndagsskolearbeidet får jeg muligheten til å møte bibelfortellinger gjennom barns øyne. Det er ofte både nyttig,
klargjørende og fornyende. Ta for
eksempel teksten om da Jesus stiller
stormen. Jesus var ute på sjøen
sammen med disiplene. Han var sliten,
og la seg for å sove. Plutselig blåser
det opp til ordentlig uvær. Disiplene blir
veldig redde og ser seg nødt til å vekke
Jesus. Jesus befaler vinden og bølgene
om å stilne. Hvorfor har dere så svak
tro, spurte Jesus etterpå. Disiplene på
sin side undret seg over hvem denne
mannen var.
Historien fikk et av søndagsskolebarna
til å utbryte: Men Jesus var jo sammen

med dem i båten! Hvorfor var disiplene
redde da?
Jesu nærmeste venner tvilte. Når
stormen herjet og bølgene slo mot
båten, følte de seg hjelpeløse og små
ute på det store havet. Selv om de
hadde Jesus tett ved sin side. På tross
av at de syntes det var vrient å tro,
flokket de seg rundt Jesus. Selv om de
syntes det var vanskelig å skjønne seg
på denne mannen, måtte de være
sammen med ham. De kunne ikke la
være. Hvem er denne mannen, lurte
disiplene den gang da. Og mange
spør seg kanskje om det i dag også.
Hvem er egentlig Jesus?
Jeg kan også kjenne at det stormer
rundt meg. Jeg kan kjenne meg alene
på det store havet. Jesus kan synes
vanskelig å se, selv om jeg innerst inne
vet at han er tett ved mi side. Som
disiplene tvilte, gjør også jeg. Men jeg
kan ikke la være å tro. Jeg kan ikke la
være å oppsøke ham.
I søndagsskolen synger barna og også
jeg med stor frimodighet:

Med begge bena plantet på bakken
Og hodet vendt mot himmelens Gud
Mine armer strekkes mot himlen
For der er selve kilden til liv
Altså kan jeg stå støtt og stole på meg
selv. Kilden til mitt liv får jeg ved å
strekke meg mot Jesus og si:

Her er jeg, Jesus. Her er jeg, Jesus.
Hele meg vil være hos deg.

Vi minner om at det i vedtektene
for Kirkegårdene i Skaun kommune vedtatt den 08.10.1997, står
det bl.a.:
§ 5 Plantefelt
Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i
høyde med bakken omkring.
Det må ikke være bredere enn
gravminnets bredde.
Det kan ikke stikke lengre fram
enn 60 cm, målt fra gravminnets
bakkant.
Det kan ikke plantes vekster som
overstige gravminnets høyde eller
går utover plantefeltet.
Det er ikke anledning til å bruke
faste dekorgjenstander i plantefeltet.
Løse dekorgjenstander skal
fjernes etter bruk.
Det er anledning til å ramme inn
plantefeltet med en delt natursteinskant som flukter med terrenget omkring.
Vi har lagt merke til at det er en
del steiner som er lagt som
ramme rundt beplantning på
gravstedet, og statuer satt utenfor
område som hører til gravstedet.
Vi ber om at de det gjelder vil
ordne opp i dette.
Det vil hjelpe oss i arbeide med å
holde en velstelt kirkegård.
Spesielt gjelder det ved klipping av
gress.
Inger Berg
Kirkeverge

Ledig stilling som klokker i Børsa
kirke og Skaun kirke.

Stillingen som klokker kan passe godt til skoleungdom fra
17 år og oppover.

Skaun kirkelige fellesråd søker etter:
Klokker i Skaun kirke - stillingens størrelse er om lag 7 %.

Har du spørsmål angående stillingen kan du henvende
deg til Skaun kirkekontor på
telefon 72 86 31 51.

Klokker i Børsa kirke – stillingens størrelse er om lag 10 %.

Søknad med kopi av attester og vitnemål sendes til:

Vi har engasjert en ungdom i Buvik kirke og han trives
godt i miljøet så vi håper at flere ungdommer har lyst til å
arbeide i kirken.

Skaun kirkelige fellesråd
Postboks 26
7358 Børsa
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Tiltredelse: så snart som mulig.

Tankar om gleda
Av Bjørn Nordheim
I frigjeringsdagane i 1945 stod dette
oppslaget på ei butikkdør i Oslo:
Stengt på grunn av glede. Det fem år
lange ragnaroket var endeleg slutt.
Folk opplevde ei glede som truleg var
større enn nokon gong før.

Den største gleda ein kan ha,
det er å gjera andre glad.
Her er det tenkt på nestekjærleiken –
den kjærleiken som ikkje søkjer sitt
eige, som apostelen skriv, men som
ser bort frå seg sjølv og gløymer seg
sjølv. Mange opplever denne
kjærleiken som den sikraste kjelda til
verkeleg sann glede.

Kvi folk er så uglade. Dei går og
ventar si glede frå andre. Dei skulle
gleda andre, så vart dei glade, skreiv
Arne Garborg.
Hver gledestund du fikk på jord, betal-

es må med sorg, skreiv diktaren i ei
tung stund.
Gleder og sorger, gode dagar og
vonde dagar, medgang og motgang
møter alle. Vi undrar oss over kvifor
somme møter så mykje motbør på det
urolege livsens hav, medan andre – så
langt vi kan døme om det – synest å
sigle i maksvêr mest alltid.
Det er eit gåtefullt problem som har
følgt menneska gjennom alle tider – frå
den vise Job i Det gamle testamentet til
dei mange ulykkelege i vår tid. Når det
gjeld å greie opp i denne vanskelege
floken, har vi nok røynt det same som
vismannen: Svar vert gløymde og svar
seg lagar, spørsmåla brenn alle dagar.
Få veit meir om motgang og tunge
dagar enn dei som var ute i hardt vêr
under siste verdskrigen, og som opplevde meir enn ein gong at livet hang i

Velkommen til retreat på Mjuklia
Start samling kl 1800 fredag 21. aug. og avslutning ca kl1630 søndag 23.
aug 2009.
Antall retreatdeltagere / retreatgjester 23 stk.
Kom som du er, vi ønsker deg velkommen enten du aldri har vært på retreat
før eller du gjerne vil fortsette med det du har gjort en eller flere ganger tidligere, å komme på retreat.
I retreaten har vi en fast dagsrytme. Der blir den "talende stillheten" vektlagt og
retreaten sentrerer om den oppstandne Jesus som er overalt, hos alle og midt
iblant oss. Vi inviteres til å sitte ved Jesu føtter og bare være stille for å høre
Guds og vårt eget hjerte slå.
Retreat-dagen består bl a av gudstjeneste med nattverd, Jesusmeditasjon
med bibelsamtale, stille måltider med musikk, – og kjærlighetsmåltid lørdagskvelden.
Påmeldings frist 19. mai 2009
Pris som inkluderer påmeldingsavgift kr 1.800,-. Betales senest 30. juni 2009.
Påmeldingsavgift kr 400 (refunderes ikke) betales senest 19. mai 2009 til
konto nr: 1254.54.08323

ein tynn tråd. Professor Viktor Frankl i
Wien – ein av dei fremste innanfor vår
tids psykiatriske forsking – har i boka
Kjempende livstro fortalt om sine opplevingar i Auschwitz. Til slutt i boka
skriv han om den befridde fanges
psykologi. Vi skulle tru at da freden
endeleg kom i mai-dagane i 1945, var
det glede og berre glede hos dei som
hadde overlevd redslane og den forferdelege lidinga. Dei som trur det var
stor glede blant fangane, tar feil, fortel
Frankl. Fangane hadde gløymt å gle
seg – dei laut lære det om igjen. Steg
for steg – så langsamt – gjekk dei inn i
det nye livet og vart menneske att.
Dei som bur på landet og har nærkontakt med naturen, opplever
mange gleder – ikkje minst om våren
når floraen vaknar til live att og flyttfuglane varslar om at våren er her
enno ein gong. Menneska har visst
alltid kjent seg lettare til sinns om våren. Den lyse årstida kjem med varme
også til mange frosne sinn.
På 1800-talet budde det ein mann i
Oppdal som heitte Sven Vognillom. I
dagboka, som han førte i tida 1834 –
1895, møter vi ein som utvilsamt la
nøye merke til det som levde og rørte
seg i naturen. På sine gamle dagar
møtte han mykje motgang. Han
miste fleire nære slektningar, og
hadde, som vi skjønar, mange tunge
stunder. Likevel fann han sikkert stor
glede i å skrive på den siste sida i
dagboka: Stæren kom den 21. Marts.

Ordner alt i forbindelse
med dødsfall.

Jostein Høivik
Kontor: Dikesvn 1, 7320 Fannrem
Om ønskelig – hjemmebesøk

Påmelding og informasjon:
Magnhild Sandvei masa@loqal.no
Post: Rådhusvegen 14, 7224 MELHUS Tlf: 406 23 920
Husfolk på denne retreaten:
Magnhild Sandvei
kontaktperson
Kjell-Gunnar Klock
retreatleder tilbyr personlig samtale / veiledning
Tlf: 954 55 196
e-post: aslaug.klock@online.no
Gro Oltedal Veium
tilbyr personlig samtale / veiledning
Tlf: 74 16 72 27
e-post: jan.o.veium@ntebb.no

Tlf 72 48 50 60
Mob. 900 14 012
– Døgnvakt –
Stor utstilling av Gravmonument
på Grønøra
(etter avtale)
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B-blad
FULLDISTRIBUSJON
MASSEBREV
Returadresse: Kirkekontoret
Postboks 26, 7358 Børsa

Tilbud om scootertransport
(se lokalavis)

Gudstjenester
25. februar Askeonsdag
Matt 6,16-18 Jes 58,5-9a;
1 Joh 3,4-8[9-10]
Børsa kirke kl. 19:00
Temagudstjeneste
v/ Kimo og Ellinggard.
Konfirmanter og U-klubb deltar.
Takkoffer til KN–aksjonen
1. mars 1. s. i faste
Matt 4,1-11 1 Mos 2,8-9 og 3,1-19;
Hebr 4,14-16
Skaun kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand
Menighetens årsmøte
Takkeoffer til kirkes bymisjon
8. mars 2. s. i faste
Matt 15,21-28 1 Mos 32,24-30;
2 Kor 6,1-10

Buvik kirke kl. 11:00
Høymesse v/ Bjerkestrand.
Takkoffer til NMS- kvinneprosjekt i
Mekane Yesus-kirken, Etiopia
15. mars 3. s. i faste
Luk 11,14-23[-28] Sak 12,10; Ef 5,12.8-11
Børsa kirke kl. 11:00
Familiegudstjeneste
v/ Malum og Kimo,
Søndagskolen og
Godkveldklubben deltar
Menighetens årsmøte

Buvik kirke kl. 19.00
Salmekveld
Takkoffer til menighetens arbeid
29. mars 5. s. i faste
* 1 Mos 22,1-13; Hebr 9,11-15;
Joh 11,45-53
Børsa kirke kl. 11:00
Temagudstjeneste med internasjonal profil v/ Ellinggard og Jules
Bahati
Takkoffer til APP (hjelpearbeid i
Øst-Kongo)
Kirkekaffe
5. april, Palmesøndag
Joh 12,1-13; Sak 9,9-10; Fil 2,5-11

22. mars Maria Budskapsdag
Luk 1,26-38 Jes 7,10-14; Rom 8,1-4

Buvik kirke kl. 11:00
Gudstjeneste v/ Ellinggard

Friluftsgudstjeneste Elgshøgda
kl. 13:00

Gave til menigheten?
Vi samler av og til inn offer til menighetens eget arbeid.
Noen har lurt på dette og skjønner ikke at man skal gi ekstra, når man likevel betaler skatt? Men tilskuddene fra stat
og kommune dekker faktisk ikke menighetens eget arbeid.
Staten, gjennom Nidaros bispedømme, betaler prestenes
lønn. Kommunen dekker, gjennom Skaun kirkelige fellesråd, strømregningene og lønn til organist, kirkeverge,
klokkere og kontorfullmektig. Kommunen låner også ut
vaktmestertjenester til kirkelige handlinger, i hovedsak
gravferd og renhold i kirkene. Det er altså for det meste
menighetens egen oppgave å skaffe pynt og inventar til
kirkene, likedan å dekke utgiftene til slike ting som kirketekstiler, dåpshilsener og brudebibler.
Søndagsofringene innbringer heller ikke så mye som man
skulle tro. Folk bærer ikke lengre penger på seg, og tenker

av Dagfinn Bjerkestrand

vel også muligens at skattepengene går til menighetene.
Det siste er altså ikke helt korrekt. Derfor går vi nå ut til
medlemmer og støttespillere i menighetene og oppfordrer
til å gi en gave til driften av menigheten vår. Det trengs
nemlig nå. Hvis du har spesielle ønsker til hva dine penger
skal brukes til, er menighetsrådet svært velvillige til å høre
på gode tips og råd, selv om økonomien altså ikke tillater
noen store utskeielser.
Bankgirokontonumrene er:
Børsa sokn: 4214.53.00570
Buvik sokn: 4243.60.61646
Skaun sokn: 4214.59.16350
Alle menighetene/soknene har samme postadresse:
Postboks 26, 7358 Børsa.

Friluftsgudstjeneste på Elgshøgda
Elgshøgda er for mange et flott turmål.
På denne høyden grenser kommunen Skaun, Melhus og Orkdal til hverandre.
Skaun menighetsråd inviterer derfor til felles friluftsgudstjeneste på
Elgshøgda 22. mars kl 1300.
Etter gudstjenesten inviterer vi til felles samling rundt kaffebål og pølsegrilling.
Fra Skaun kommer du dit ved å gå på ski fra Krokstadsætra eller Melbysætra.
Det jobbes med å få til scootertransport for de som ikke har anledning å
komme dit på ski.
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